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                       Spišská Nová Ves,  28. 1. 2019 

 

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO 

dňa 7. 2. 2019 
 

PREDMET  Zásady odmeňovania poslancov, členov mestských   

   výborov a členov komisií zriadených pri Mestskom  

   zastupiteľstve v Spišskej Novej Vsi 
 

 

Predkladá: Ing. Pavol Bečarik, primátor mesta 

 

Spracoval:  JUDr. Peter Štrauch, vedúci právneho oddelenia 

 

Prerokované: s poslancami  mestského zastupiteľstva 

 

Dôvod predloženia:       § 11 ods. 4 písm. k) v spojení s § 25 ods. 8 zákona č. 369/1990 Zb.  

 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a čl. 6   § 3  

 bod 4 písm. k) Štatútu mesta Spišská Nová Ves  

 

Prizvaní: ---------- 

 

Podpisy:  

 

 

Návrh na uznesenie: 

Mestské zastupiteľstvo v Spišskej Novej Vsi 

 

1. schvaľuje  

Zásady odmeňovania poslancov, členov mestských výborov a členov komisií zriadených 

pri Mestskom zastupiteľstve v Spišskej Novej Vsi 

 

2. ukladá 

zverejniť tento dokument schválený Mestským zastupiteľstvom na webovej stránke 

mesta Spišská Nová Ves 

 

Z: JUDr. Peter Štrauch, vedúci právneho oddelenia 

T: do 28. 2. 2019 
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Dôvodová správa 

 

 V súlade s § 11 ods. 4 psím k) zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom 

znení (ďalej len „zákon o obecnom zriadení“ v príslušnom tvare) mestské zastupiteľstvo 

rozhoduje o základných otázkach života mesta, je mu okrem iného vyhradené aj schvaľovanie 

zásad odmeňovania poslancov. Poskytnutie odmeny poslancom najmä vzhľadom na úlohy 

a časovú náročnosť výkonu funkcie podľa zásad odmeňovania poslancov umožňuje zákon 

o obecnom zriadení v ustanovení § 25 ods. 8.  Rovnako tak Štatút mesta v čl. 8 § 4 posledná 

veta upravuje poskytnutie odmeny poslancovi za výkon jeho funkcie  v zmysle Zásad 

odmeňovania poslancov. 

 Každý poslanec Mestského zastupiteľstva je však oprávnený písomne prehlásiť, že svoj 

mandát poslanca bude vykonávať bez nároku na odmenu.  

 

 Novela zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov v § 

25 ods. 8 zaviedla strop odmien poslancov v kalendárnom roku nasledovne: „Poslancovi možno 

poskytnúť odmenu najmä vzhľadom na úlohy a časovú náročnosť výkonu funkcie podľa zásad 

odmeňovania poslancov, najviac však v kalendárnom roku jeden mesačný plat starostu bez 

zvýšenia podľa príslušnej platovej skupiny.“ 

 

Podľa § 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 253/1994 Z. z. o právnom 
postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších 
predpisov s účinnosťou od 1. 12. 2018, patrí starostovi plat, ktorý je súčinom priemernej 
mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslenej na základe údajov 
Štatistického úradu SR za predchádzajúci kalendárny rok a násobku podľa § 4 ods. 1 alebo 
násobku podľa § 4 ods. 6. 

 
V zmysle § 4 ods. 1 sa starostovia na účely § 3 ods. 1 zaraďujú do deviatich platových 

skupín, podľa počtu obyvateľov obce alebo mesta. V meste s počtom obyvateľov od 20 001 do 
50 000 obyvateľov zákon ustanovuje 3,21 násobok priemernej mesačnej mzdy zamestnanca 
v národnom hospodárstve vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu SR za 
predchádzajúci kalendárny rok. 
 
 Podľa § 4 ods. 2 plat starostu nemôže byť nižší, ako je ustanovené v § 3 ods. 1. Obecné 
zastupiteľstvo môže tento plat rozhodnutím zvýšiť až o 60%. Základný plat primátora mesta s 
účinnosťou od 10. 12. 2018 je vo výške  3 063,00 €.  
 

 Súčasťou predkladaných zásad je aj odmeňovanie členov mestských výborov, ich 

zapisovateľov a gestorov, ako aj odmeňovanie členov komisií zriadených pri Mestskom 

zastupiteľstve v Spišskej Novej Vsi, ich zapisovateľov a gestorov, podľa priloženého materiálu. 

Tieto odmeny sú určené pevnou sumou za účasť na konkrétnom zasadnutí a budú vyplácané 

v polročných intervaloch. 

 

S účinnosťou od 1. 4. 2018 upravila novela zákona o obecnom zriadení strop odmien aj 

v prípade členov komisií a členov mestských výborov, ktorí nie sú poslancami, a to v § 15 ods. 

4 takto: 
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 „Členovi komisie, ktorý nie je poslanec, možno poskytnúť odmenu v kalendárnom roku 

najviac jednu polovicu mesačného platu starostu bez zvýšenia podľa príslušnej platovej skupiny; 

to sa vzťahuje aj na člena výboru mestskej časti, ktorý nie je poslanec.“ 

 

 Nadväzujúc na vyššie uvedené predkladáme mestskému zastupiteľstvu na schválenie 

Zásady odmeňovania poslancov, členov mestských výborov a členov komisií zriadených pri 

mestskom zastupiteľstve v Spišskej Novej Vsi. 

 

 

 Súčasťou tohto materiálu je priložený dokument. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

V Spišskej Novej Vsi, 28. 1. 2019 
Vypracoval: JUDr. Peter Štrauch, vedúci právneho oddelenia 
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ZÁSADY ODMEŇOVANIA POSLANCOV, ČLENOV MESTSKÝCH VÝBOROV A  

ČLENOV KOMISIÍ ZRIADENÝCH PRI MESTSKOM ZASTUPITEĽSTVE  

V SPIŠSKEJ NOVEJ VSI 

 
 

Článok I 
Všeobecné ustanovenia 

 
1. Účelom týchto zásad je určiť pravidlá odmeňovania poslancov Mestského zastupiteľstva 

v Spišskej Novej Vsi (ďalej len „poslancov mestského zastupiteľstva“), členov mestských 
výborov a členov komisií zriadených pri mestskom zastupiteľstve v Spišskej Novej Vsi (ďalej 
len „členov komisií“). 

2. Poslancovi mestského zastupiteľstva, možno poskytnúť odmenu najmä vzhľadom na úlohy a 
časovú náročnosť výkonu funkcie podľa zásad odmeňovania poslancov najviac však 
v kalendárnom roku jeden mesačný plat primátora bez zvýšenia podľa príslušnej platovej 
skupiny v zmysle ustanovenia § 25 ods. 8 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
v znení neskorších predpisov.  

3. Odmena nepatrí poslancovi mestského zastupiteľstva, ktorý písomne prehlási, že svoj mandát 
poslanca bude vykonávať bez nároku na odmenu. 

4. Podľa § 15 ods. 4 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 
predpisov členovi komisie, ktorý nie je poslanec, možno poskytnúť odmenu v kalendárnom 
roku najviac jednu polovicu mesačného platu primátora bez zvýšenia podľa príslušnej platovej 
skupiny; to sa vzťahuje aj na člena výboru mestskej časti, ktorý nie je poslanec. 

 
 

Článok II 
Určenie výšky odmeny poslancov 

 
1. Odmena  poslanca mestského zastupiteľstva podľa článku I odsek 2 pozostáva z mesačnej 

poslaneckej odmeny vo výške 1/12 jedného mesačného platu primátora bez zvýšenia podľa 
príslušnej platovej skupiny. 

2. Mesačná odmena podľa odseku 1 patrí poslancovi mestského zastupiteľstva odo dňa 
nadobudnutia účinnosti týchto Zásad odmeňovania poslancov, členov mestských výborov 
a členov komisií zriadených pri Mestskom zastupiteľstve v Spišskej Novej Vsi.  Mesačná 
odmena sa vypočíta prepočtom na kalendárne dni. 

3. Poslancovi mestského zastupiteľstva patrí odmena podľa odseku 1 najmä za úlohy a časovú 
náročnosť výkonu funkcie poslanca mestského zastupiteľstva, ako aj za účasť na rokovaniach 
mestského zastupiteľstva, zasadnutiach komisií zriadených pri mestskom zastupiteľstve 
a zasadnutiach mestských výborov, ktorých je členom, a tiež za ďalšie aktivity, ktoré počas 
trvania mandátu poslanca mestského zastupiteľstva vykonáva. 

4. Poslancovi, ktorý vykonáva činnosti podľa osobitného predpisu (napr. sobášne obrady v zmysle 
Zákona o rodine) patrí nad rámec odmeny podľa článku I ods. 2 ďalšia odmena vo výške 10,- € 
za jeden výkon činnosti (jeden sobášny obrad). Uvedená odmena zahŕňa príspevok na úhradu 
výdavkov na ošatenie a úpravu zovňajšku. 

5. Ak zamestnávateľ, u ktorého je poslanec v pracovnom pomere, požiada o vyplatenie náhrady 
jeho mzdy, alebo poslanec, ktorý nie je v pracovnom alebo obdobnom pomere, požiada 
o náhradu ušlého zárobku, poslancovi odmena nepatrí. 
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Článok III 
Určenie výšky odmeny neposlancov 

 
1. Neposlancovi, ktorého mestské zastupiteľstvo schválilo za predsedu mestského výboru, patrí 

odmena vo výške 15,- € za účasť na zasadnutí. 
2. Neposlancovi, ktorého mestské zastupiteľstvo schválilo za člena mestského výboru, patrí 

odmena vo výške 10,- € za účasť na zasadnutí. 
3. Neposlancovi, ktorého mestské zastupiteľstvo zvolilo za člena komisie, patrí odmena vo výške 

10,- € za účasť na zasadnutí. 
4. Zapisovateľom a gestorom mestských výborov za mestský úrad a mestskú políciu v Spišskej 

Novej Vsi, ktorých určil primátor mesta Spišská Nová Ves, patrí odmena vo výške 10,- € za 
účasť na zasadnutí.  

5. Zapisovateľom a gestorom komisií, ktorých určil primátor mesta Spišská Nová Ves, patrí 
odmena vo výške 10,- € za účasť na zasadnutí. 

 
 

Článok IV 
Vyplácanie odmien 

 
1. Odmeny poslancom mestského zastupiteľstva podľa článku II budú vyplácané mesačne pozadu 

za predchádzajúci mesiac bezhotovostným prevodom na osobné účty vo výplatnom termíne 
mesta Spišská Nová Ves.  

2. Odmeny neposlancom, zapisovateľom a gestorom komisií a odmeny neposlancom, 
zapisovateľom a gestorom mestských výborov, budú vyplácané spätne jednorázovo za polrok 
bezhotovostným prevodom na osobné účty vo výplatnom termíne mesta Spišská Nová Ves. 

3. Podkladom pre výplatu odmeny podľa článku II odseku 4 je mesačný výkaz počtu 
odpracovaných obradov poslancov. 

4. Podkladom pre výplatu odmeny podľa článku III je účasť na príslušnom zasadnutí 
zdokumentovaná na prezenčnej listine. 
 
 

Článok V 
Prechodné a záverečné ustanovenia 

 
1. Výška odmeny podľa článku II odseku 1 týchto Zásad odmeňovania poslancov, členov 

mestských výborov a členov komisií zriadených pri Mestskom zastupiteľstve v Spišskej Novej 
Vsi sa upravuje vždy v kalendárnom mesiaci, ktorý nasleduje po kalendárnom mesiaci, 
v ktorom je zverejnená informácia Štatistického úradu o výške priemernej mesačnej mzdy 
zamestnanca hospodárstva SR za predchádzajúci kalendárny rok.  

2. Zásady odmeňovania poslancov, členov mestských výborov a členov komisií zriadených pri 
Mestskom zastupiteľstve v Spišskej Novej Vsi schválilo Mestské zastupiteľstvo v Spišskej Novej 
Vsi uznesením č. .... dňa 7. 2. 2019. 

3. Zásady odmeňovania poslancov, členov mestských výborov a členov komisií zriadených pri 
Mestskom zastupiteľstve v Spišskej Novej Vsi nadobúdajú platnosť dňom schválenia Mestským 
zastupiteľstvom v Spišskej Novej Vsi a účinnosť dňa 1. 3. 2019. 

 
 

V Spišskej Novej Vsi, ..... .... 2019 

 

 

                Ing. Pavol Bečarik 

                           primátor mesta 

 


